
 

___________________________________ 
קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם. אין לעשות שימוש כלשהו  

מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי, פרסום באתר אחר )למעט אתר בית הספר בו  בקובץ זה לכל 
 מלמד המורה(, העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו 

 
 

                                       

            מכון ויצמן למדע -  ד"ר רוני זהר  / מטרונוםיחידות  קצב, מהירות,

בכל נושא  חדש שאפשר אני מציעה לתת לתלמידים להרגיש בגופם את התופעה לפני שניתן לה 

 מומלץ.שם מושגי. הגוף יכול להרגיש ולהבין לפני הנוסחאות וזה 

בכל מקרה לא להכריח תלמידים להשתתף בפעילויות הגופניות, לכבד רצונם וישתתף רק מי 

 שירצה. ככל שתכניסו יותר תנועה לכיתה יצטרפו יותר תלמידים עם הזמן.

עילות נעימה ומאוד מומלצת להמחשת נושא היחידות של מהירות. אפשר להשתמש במטרונום פ

ומשתמשים בו בשעורי מוזיקה.  'וכוחצי שנייה /ן פעמה כל שנייהולהראות איך המכשיר עובד, נות

מהיר בגוגל שכותבים מטרונום ולהפעיל אותו משם.  בחיפוששניתן למצוא  דיגיטלייש מטרונום 

הרעיון הוא שיהיה לנו פעמה שנשמע בכל שנייה ) גם המורה יכול במחיאת כף או בתוף אבל זה 

הכתה צריכה להיות מסודרת במעגל שיש   ונום בשביל זה(פחות מדויק וממש כדאי להשתמש במטר

 מרחב ללכת בה.

                             

 מטרונום מכאני                                                             מטרונום ישירות מהאינטרנט

 

 המשימה:

ללכת בחדר )אפשר בשתי קבוצות אם צפוף( שכל דריכה שלנו ברגל היא בזמן השקט  .א

ששומעים, ז.א אנחנו צועדים בין הפעמות שאנחנו שומעים. יש קצת בלאגן עד שכולם 

מצליחים להסתנכרן ובאמת ללכת ביחד שהצעד הוא בין הפעמות ובעצם מה שאנחנו 

 צעד לשנייה.. כולנו הלכנו בקצב של צעד בשנייהעושים זה 

בוען אנחנו רוצים שהצעדים יהיו כמה שיותר זהים אז אפשר לבקש מהם ללכת עקב אחרי   .ב

בצעדים מאוד קטנים ולהמשיך בקצב עם המטרונום. אפשר להגדיר מהו מטר ולהראות 
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 במטר לשנייהשל מטר כולם ביחד ואז יצעדו  צעדיםאת גודלו על הרצפה ולבקש שילכו ב

 הכי הרבה מדברים עליה והפעם היא מוחשית.שזוהי היחידה שאנחנו 

שימו לב שהיה אפשר לדרוך בדיוק בזמן הפעמה שאנחנו שומעים וזה עדיין היה צעד בשנייה, 

הבקשה לצעוד בין הפעמות היא בשביל לאתגר יותר ולתחום את הצעד בין שתי השניות ששומעים 

 ים יעלו את העניין.במטרונום אבל כמובן שזו לא טעות ובדיון יש סיכוי שהתלמיד

ניתן לבקש מהתלמידים לצעוד שני צעדים בשנייה ולהקביל את זה למהירות של שני שני  .ג

מטרים בשנייה. חשוב לשים לב לגודל הצעדים. ואם קשה לצעוד שני מטרים וצועדים 

בצעדים קטנים אז לדבר על זה. הפעילות הזו מאפשרת להמחיש מהי היחידה הזו מטר 

) כמו כן ניתן להשתמש בפעילות זו ולספור צעדים  .'מטרים לשנייה וכולשנייה. שני 

 בפעילות של התנועה המעגלית ולחשב מהי המהירות הקווית של כל צועד במעגל(

יכולים לארגן את הכתה וללכת /פעילות מומלצת להמחשת יחידות! במידה ולא רוצים: לסיכום

לות הזו עם מחיאות כפיים ולהמחיש מחיאת למרות שזה מה שהכי מומלץ, ניתן לעשות את הפעי

מטר בשנייה. פחות מומלץ כי היחידה היא מטר בשנייה והכי /כף בשנייה ואז להקביל זאת לצעד

 כדאי להרגיש זאת פיזית בהליכה.

ראייה כמו בלימוד הפרונטאלי הרגיל היא /כל פעילות שמערבת יותר חושים ולא רק שמיעה

מעבר לזה שהיא  החוויתים של הלומד תבזיכרונווהיא נשמרת פעילות שיותר קל לזכור אותה 

 תיזכר היא מובנת ממחישה ומלווה בהנאה.


